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Öröklés
Ciprus
78. cikk a) pontja - a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos
határozatok ellen az 50. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok neve és
elérhetőségei
A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok a kerületi bíróságok.
Nicosia kerületi bíróság
Cím: Charalambou Mouskou, 1405 Nicosia, Ciprus
Tel.: (+357) 22865518
Fax: (+357) 22304212/22805330
E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy
Limassol kerületi bíróság
Cím: Leoforos Lordou Vyronos 8, P.O. Box 54619, 3726 Limassol, Ciprus
Tel.: (+357) 25806100/25806128
Fax: (+357) 25305311
E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy
Larnaca kerületi bíróság
Cím: Leoforos Artemidos, 6301 Larnaca P.O. Box 40107, Ciprus
Tel.: (+357) 24802721
Fax: (+357) 24802800
E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy
Paphos kerületi bíróság
Cím: Corner of Neofytou and Nikou Nikolaïdi, 8100 Paphos, P.O. Box 60007, Ciprus
Tel.: (+357) 26802601
Fax: (+357) 26306395
E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy
Famagusta kerületi bíróság
Cím: Sotiras 2, Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Ciprus
Tel.: (+357) 23730950/23742075
Fax: (+357) 23741904
E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy
78. cikk b) pontja - az 51. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások
A ciprusi jog nem rendelkezik a Legfelsőbb Bíróság (Ανωτάτου Δικαστηρίου) által ilyen jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó
eljárásról.
Ugyanakkor ha egy végrehajthatóvá nyilvánításról szóló határozatot felsőbírósági leirat (Προνομιακό Ένταλμα) iránti kérelem útján vitatnak, amelyet a
Legfelsőbb Bíróság bírája bírál el, akkor a bíró határozata ellen fellebbezés (Έφεσης) nyújtható be, akárcsak polgári ügyekben.
Minden esetben amennyiben emberi jogok megsértését állítják, a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához lehet egyéni keresettel fordulni.
78. cikk c) pontja - a 64. cikk alapján a bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó releváns információk
Az európai öröklési bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóság az illetékes kerületi bíróság (Επαρχιακό Δικαστήριο), a fent, a végrehajthatóvá
nyilvánítás iránti kérelem ügyében említettek szerint.
78. cikk d) pontja - a 72. cikkben említett jogorvoslati eljárások
A kiállító hatóság – azaz a kerületi bíróság – bizonyítványt kiállító határozata elleni jogorvoslat formája a Legfelsőbb Bírósághoz benyújtott fellebbezés, a
polgári perrendtartás (Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας) szabályainak megfelelően.
Kivételes esetben a Legfelsőbb Bíróság felsőbírósági leirat kibocsátását is jóváhagyhatja, ebben az esetekben a fent leírtak alkalmazandók.
79. cikk - A 3. cikk (2) bekezdésében említett információkat tartalmazó jegyzék összeállítása és későbbi módosításai
Az öröklési ügyekben hatáskörrel rendelkező egyetlen hatóság, amely igazságügyi hatóság felhatalmazása alapján vagy igazságügyi hatóság ellenőrzése
alatt igazságszolgáltatási feladatokat lát el, az összes kerületi bíróság hivatalvezetője (Πρωτοκολλητής), a hagyatékkezelésről szóló törvény 189. fejezetének
13. szakaszával összhangban. Ugyanakkor a hatásköröknek a rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében szereplő feltételei nem teljesülnek, ezért a
hivatalvezető nem minősül „bíróságnak” a rendelet értelmében.
Tekintettel a „határozatnak” a rendelet 3. cikke (1) bekezdésének g) pontjában szereplő meghatározására, a rendelet 3. cikke (2) bekezdésében szereplő
valamennyi feltételnek megfelelő hivatalvezető egyetlen hatásköre az örökléssel kapcsolatos kérelmek és eljárások költségeinek általános meghatározása,
így e hatáskör gyakorlása során a hivatalvezető nem felel meg a rendelet értelmében vett „bíróság” jelentésének.
Utolsó frissítés: 21/06/2022
E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az
eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal
semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam
szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

